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Актив юридичної клініки нашого
університету провів у грудні студен-
тську громадську акцію «Молодь про-
ти насильства».

Акція була приурочена до Міжнарод-
ного Дня прав людини – свята, що знаме-
нує річницю ухвалення Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав людини у 1948
році, до Міжнародного дня боротьби з на-
сильством проти жінок, до Дня прав люди-
ни. З червня 1991 року більш як 100 країн
світу беруть активну участь у різних ак-
ціях, закликаючи до припинення усіх форм
насильства. В Україні вже другий рік
поспіль проходить Всеукраїнська кампа-
нія «Стоп насильству», і тому студенти і ви-
кладачі юридичної клініки вирішили долучи-
тись на світової та національної спільноти.

Щорічно в Україні фіксується понад
100 тис. випадків насильства в родинах. У
2011 р. зафіксовано 126 514 таких ви-
падків, причому 90% з них (113 872 ви-
падків) – це насилля щодо жінок.

Розпочинаючи акцію, куратор юридич-
ної клініки Ольга Настіна відзначила, що цей
захід спрямований на привернення уваги
громадськості до проблеми насильства і за-
лучення громадян до боротьби з ним. Нас,
представників студентства та викладацько-
го складу, непокоїть страшна статистика:
лише кожна п’ята жінка звертається за допо-
могою; 98 % випадків насильства в сім’ї
відбувається проти жінок; тільки після 35
актів насильства жінки звертаються за до-
помогою; 7 років перед тим як вирішити піти
з дому, жінка страждає від домашнього
насильства; у 90% випадків домашнього
насильства діти стають свідками.

Під час заходу було переглянуто емоційні
відеоролики щодо проблеми насильства в
сім’ї. Студенти юридичної клініки Людмила
Михайлова, Ярослав Тирсін, Інна Овчарук
та Владислав Риндик провели презентацію з
теми  насильства, а Олексій Ковіня, Іван Ха-
щавацький та Наталя Бондар розказали про
недоліки законодавства та практики притяг-
нення до відповідальності кривдника. Інна
Маловічко, заступник куратора юридичної
клініки, запропонувала обговорити всі сте-
реотипи щодо піднятої проблеми і разом роз-
вінчати міфи про насильство. Всі учасники
акції висловили своє ставлення до піднятих
проблем, підкресливши, що насильство – це
важлива проблема, з якою потрібно боротись.

В акції взяли участь студенти всіх факуль-
тетів, викладацький склад юридичного
факультету, учні шкіл   міста та жителі мікро-
району, де проводилась акція, а також всі
небайдужі, котрі дізналися про акцію зі ЗМІ
та соціальних мереж.

О. Настіна, канд. юрид. наук, куратор
юридичної клініки

МОЛОДЬ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

Кожного літа студенти університету проходять практику в Алуштинському ефіроолійно-
му радгоспі-заводі на мальовничих просторах Криму. Студенти збирають гірську лаванду.
Минулого літа за 20 днів студенти зібрали майже 22 тонни  рослини, з яких було вироблено 80
літрів олії.

З табору на роботу та до місць відпочинку нас возив досвідчений водій – Григорій Анто-
нович.

В обідню перерву на
поле приїздив Олександр
Іванович Гаврилюк, дирек-
тор радгоспу, який приво-
зив смачне морозиво, щоб
студенти поласували.  В
часи дозвілля ми грали з
місцевою молоддю у волей-
бол, настільний теніс, співа-
ли пісень під гітару та про-
сто весело проводили час у
цікавих бесідах.

Після нелегкого робочо-
го дня під нещадним сонцем,
студенти купалися в Чорно-
му морі, загорали на спортив-
но-оздоровчому пляжі
“Спартак”. В обідню перерву
ми харчувалися в їдальні популярного готельного комплексу “Старий Замок”. За період прак-
тики ми відвідали багато екскурсій. Зокрема, побували в краєзнавчому музеї м. Алушта, відвідали
місто-курорт Ялту. Побували також у Нікітському ботанічному саду, відвідали славнозвісний
табір “Артек”, всесвітньовідомий Воронцовський палац у м. Алупка.

Однією з найяскравіших
подій за час нашого перебу-
вання в Криму було підкорен-
ня гори Демерджі висотою
1356 м.  Після півторагодин-
ного важкого сходження ми
стояли під синьо-жовтим пра-
пором і нас переповнювали по-
чуття гордості та щастя. Зро-
бивши на згадку фото, ми за-
телефонували своїм рідним та
близьким і кинули монетку,
щоб ще раз повернутися сюди.

По закінченні практики ке-
рівництво господарства на
чолі з директором О.І. Гаври-
люком відзначило грамотами
студентів, які зібрали найбіль-
шу кількість лаванди: Конова-
лова О. (2182 кг), Сонгаля І.

(2090 кг), Гаркушу С. (1830 кг) та Кримчук Т.  (1575 кг).
За надану нам можливість набути професійних навичок та побувати в прекрасних місцях

Криму ми щиро вдячні ректору університету проф. А.С. Даниленку, деканам – БТФ В.С.
Бомку, ф-ту ветмедицини Б.П. Івасенку та агрономічного факультету В.С. Хахулі. Особливу
вдячність висловлюємо нашому керівнику доценту Ланіну Е.В.

    Булат В., Графінов А., Кримчук Т., студенти, учасники літньої практики в Криму

 На Кримських схилах

З 19 до 21 грудня 2012 року наш університет з робочим візитом відвідав Президент
Центру м’ясної породи ВРХ Шароле (Франція) пан Мішель Бодо. Візит відбувся в рамках
домовленості про співпрацю, започаткованої між Центром Шароле та БНАУ під час візиту

делегації нашого університету на
чолі з ректором, проф. А.С. Дани-
ленком у листопаді 2012 року до
Ліонської національної ветеринарної
школи та центру Шароле. Пан Бодо
ознайомився з університетом,
відвідав наш музей та оглянув На-
вчально-науково-дослідний центр.
Особливий інтерес пан Бодо про-
явив до умов утримання ВРХ, ста-
ну тварин, годівлі. Він висловив за-
хоплення  самовідданою працею
працівників ННДЦ та науковців
університету, які здійснюють нау-
ковий супровід. Гість відвідав також
базове господарство університету –
СТОВ «Агросвіт», де побачив
сучасний високотехнологічний
рівень утримання худоби. Ректор,

професор А.С.  Даниленко та керівництво університету провели переговори та підготували
угоду про співпрацю між ННДЦ, СТОВ «Агросвіт» та Центром Шароле,  яка найближчим
часом буде підписана.

М. Рубленко, проректор з питань зовнішньоекономічної
та інвестиційної діяльності

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЦНІШАЮТЬ

День Соборності, а з грудня 2011р. – День Соборності і
Свободи – свято України, що відзначається щороку 22 січня в
день проголошення Акта возз’єднання Української Народної
Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що
відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.
Свято було встановлено в Україні, «…враховуючи велике політичне та історичне зна-

чення об’єднання  Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Респуб-
ліки для утворення єдиної (соборної) української держави…»,  згідно з Указом Президента
України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.

У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше
– 22 січня 1918 р. –  прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна неза-
лежність  УНР.

Століттями роз’єднаний український народ визволився з неволі – Наддніпрянщина 
вийшла з Російської, а Західна Україна – з Австро-Угорської імперій – і возз’єднався на
своїй землі в єдиній Українській державі.

21 січня  1990 року патріотичні сили в передчутті розпаду СРСР згуртувалися  і орга-
нізували «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної
єдності людей східних і західних земель України, як запорука існування єдиної, соборної
України. Від 1 до 3 мільйонів людей, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе
безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Ця акція стала однією з найяскравіших подій під час руху за відродження незалежної
соборної демократичної України та утвердження національної ідеї.

22 січня  – День Соборності
та Свободи України Василя Мусійовича ІВЧЕНКА

доктора ветеринарних наук, професора, завідувача кафедри  лабораторної
діагностики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин Інституту

післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини

із 80-річчям!

Зичимо міцного здоров ‘я, родинного щастя, завзяття й оптимізму
та плідного творчого довголіття!

ЩИРО ВІТАЄМО!
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Одним з важливих напрямів формуван-
ня повноцінності особистості,  кваліфікова-
ного фахівця, інтелігента  є не лише добре
навчання за обраним фахом, а й культурний
та духовний розвиток, якому приділяють
значну увагу студенти 2-ї групи 2 курсу фа-
культету ветеринарної медицини. Вони
здійснили  екскурсійну поїздку до духовної
святині українців – Києво-Печерської лаври.

Ми ознайомилися з історією Києво-Пе-
черської лаври, яка була заснована у 1051
році монахами Антонієм і Феодосієм у пече-
рах біля літньої княжої резиденції Берестово
поблизу Києва. Першим ігуменом монасти-
ря став преподобний Варлаам Печерський,
колишній боярин. В 1058 році, попросивши
благословіння преподобного Антонія, пре-
подобний Варлаам побудував над печерою
дерев‘янну церкву на честь Успіння Пресвя-
тої Богородиці.

В ХІ ст. монастир став центром розпов-
сюдження і утвердження християнства в
Київській Русі. У ХІІ ст. монастир отримав
статус «лаври» — головного великого монас-
тиря. У XVIII ст. Києво-Печерська лавра ста-
ла найбільшим церковним феодалом в Україні:
їй належали три міста, сім містечок, близько
двохсот сіл і хуторів, більше семидесяти ти-
сяч кріпаків, дві паперові фабрики, одинад-
цять цеглових і шість скляних заводів, більше

ста шестидесяти винокурень і вітряків, майже
двісті шинків, два кінні заводи.

Києво-Печерській лаврі було підпоряд-
ковано багато невеликих  монастирів і так звані
пустелі (зокрема, Китаєвська, Микільська та
інші) з їхніми угіддями і кріпаками в Україні,
Росії і в Білорусії. Свого часу Києво-Печерсь-
ка лавра зіграла важливу роль у розвитку
давньоруської культури, була центром літо-

писання. Тут перекладалися на церков-
но-слов‘янську мову і переписували-
ся твори іноземних авторів. У лаврі
працювали відомі літописці – Нестор
(автор «Повісті временних літ»),
Нікон, Сільвестр. У ХІІІ ст. було скла-
дено «Києво-Печерський патерик» —
важливе джерело історії Києва.

Києво-Печерська лавра розбудо-
вувалася ще з ХІ ст. здійснювала ши-
роке будівництво ще з одинадцятого
століття (Успенський собор, Троїцька
надбрамна церква), наприкінці ХІІ ст.
навколо лаври було зведено оборонні
стіни, які у 1240 році були зруйновані
ордами Батия. У 1698—1701 рр. було
споруджено нові фортечні стіни з бійни-
цями і баштами. У 1731—1744  рр. спо-
руджено Велику Лаврську дзвінницю,
висота якої складає  96,52 метри.

На території Лаври похований ге-
неральний суддя українського війська
Кочубей і полтавський полковник
Іскра, у церкві Спас на Берестові —

засновник Москви Юрій Долгорукий.
Після жовтневого перевороту 1917 року

почалося винищування Православної Церк-
ви. 25 січня 1918 року в стінах Лаври був
замучений перший новомученик, російський
митрополит Київський і Галицький Володи-
мир, а в 1920 році Лавру закрили. Під час
німецької окупації Києва монастир відкрили,
але ненадовго — у 1961 році ченців знову
вигнали зі стін обителі. 25 червня 1988 року
уперше відбулася Божественна Літургія в
печерному храмі преподобного Феодосія на
Далеких печерах.

У музеї Києво-Печерської лаври зберіга-
ються рукописи стародрукованих книг, ко-
лекції старовинних тканин і вишивок. Особ-
ливий інтерес викликала колекція дорогоцін-
них металів та стародавніх гравюр, а також
твори сучасних художників.

А. Сенченко, студентка,  В.І. Джміль,
наставник групи, доцент

ЕКСКУРСІЯ ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Туберкульоз – хронічне інфекційне захворюван-
ня, за якого уражауються  всі органи, але найчас-
тіше легені. Щороку у світі від нього гинуть близько
3 млн чоловік.

Збудником є відкрита німецьким ученим в 1882 р.
і названа його ім’ям – паличка Коха з сімейства про-
менистих грибків. Збудник потрапляє в організм го-
ловним чином під час вдихання з повітрям найдрібніших крапельок або частинок висохлої
мокроти, що містять бактерії, рідше у разі вживання в їжу молока, м’яса, яєць від хворих
тварин  і птиці. Інфекція передається і через предмети, якщо користуються загальними з
хворим посудом, рушником та ін.

Симптоми туберкульозу. Здебільшого хвороба проявляється різноманітними ознаками.
У хворого з’являється слабкість, швидка стомлюваність, пітливість, озноб, дратівливість і
запальність. Не відчуваючи себе по-справжньому хворим, людина не відчуває бадьорості і
життєрадісності. Кашель, що з’являється, хворі пов’язують з курінням або бронхітом. До-
мішка крові в мокроті може спостерігатися не тільки за туберкульоз легень, але й інших
захворювань. Бувають випадки, коли хвороба починається гостро, з’являється озноб, голов-
ний біль, пітливість, температура до 38 оС. Такі прояви туберкульозних захворювань прий-
маються спочатку за грип, запалення легень, тиф.

Лікування має бути безперервним протягом 6 місяців і обов’язково проводитися одно-
часно декількома протитуберкульозними препаратами, оскільки кожен препарат по-різному
впливає на палички Коха і тільки комплексне лікування може досягти мети – остаточно її
знищити.

Найефективнішим методом профілактики туберкульозу у дітей є вакцинація та ревакци-
нація вакциною БЦЖ. Для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями та хворих на
туберкульоз серед дітей віком до 14 років проводять пробу Манту.

Профілактика туберкульозу у дорослих здійснюється за допомогою флюорографічного
обстеження органів грудної клітини один раз на рік.

Для профілактики захворювання необхідно також уважно ставитися до санітарних умов, в
яких ви проживаєте. Чистота – запорука того, що у вашому помешканні немає мікобактерій
туберкульозу.

Важливо також вести здоровий спосіб життя (не палити, не зловживати спиртним), бути
фізично активними, повноцінно і раціонально харчуватися. Загартування зміцнить імунітет,
який не допускає попадання в організм збудників хвороб. Харчування має бути вітамінізова-
ним, містити достатню кількість білків, жирів, вуглеводів. Не можна пити сирого молока,
купленого на базарі, а тим більше – придбаного у місцях стихійної торгівлі, як кажуть, «з
асфальту». Обережно треба ставитися до сиру та м’яса, купувати ці продукти лише у тих
продавців, котрі мають висновок ветеринарно-санітарної експертизи.

Піклуйтеся про своє здоров’я, адже туберкульоз – це одна з тих хвороб, якої легше
запобігти, аніж тривалий час лікувати.

Н.М. Кузьміренко, лікар здоровпункту

ТУБЕРКУЛЬОЗ
та його профілактика

1. Всі його люблять, всі чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. 3. Фабрика без
механізації. 5. Американський діловод. 6. “Ярмо” собаки. 9. Смугастий річковий хижак.
10. Алкоголь з бензином утворюють конче небезпечну ...! 12. Термічна обробка цегли.
13. Куди вороні не літати, то ... крилами махати. 15. Мати, що впізнає своє порося. 17. Мо-
ральна повинність. 20. Найбільший з горіхів. 22. Ще не ніч, але вже й не день.

2. Гетьман з пісні про Сагайдачного. 4. Місце молодіжних розваг. 5. Кабан-плідник. 7. Зло-
якісне утворення. 8. Шкребуть на душі. 10. Просто алкоголь. 11. Функція кісткового моз-
ку. 14. Скло у вікні. 16. Данилко на сцені. 18. ... Твен. 19. Туфелька з війками. 21. Міккі-...

 Відповіді: 1. Сонце. 3. Мануфактура. 5. Клерк. 6. Нашийник. 9. Окунь. 10. Суміш.
12. Випалювання. 13. Треба. 15. Свиня. 17. Обов’язок. 20. Кокос. 22. Вечір.

2. Дорошенко. 4. Танцмайданчик. 5. Кнур. 7. Меланома. 8. Коти. 10. Спирт. 11. Крово-
творення. 14. Шибка. 16. Сердючка. 18. Марк. 19. Інфузорія. 21. Маус.

Кросворд

В останні січневі дні в спортивному комплексі Київського націо-
нального медичного університету ім. Богомольця відбувся чемпіо-
нат області з гирьового спорту в особистому заліку.

В ньому взяли участь і представники нашого університету.
Кращою серед дівчат в категорії 70+ кг стала студентка ІІІ курсу
біолого-технологічного факультету Антонюк Андріана. Вона зум-
іла вирвати гирю вагою 16 кг 90 разів. Ось, які сильні дівчата є у
нашому виші!

Чоловіки змагалися в поштовху довгим циклом двох гир по 32
кг кожна.

Чемпіонами Київської області стали: Адамов Роман (ІІ курс
екон.ф-ту), який у вазі 80 кг штовхнув 106 разів (64 кг) та Андру-
щак Денис (IV курс ФВМ) у вазі 60 кг штовхнув 20 разів (64 кг).

Срібним призером цих змагань у вазі 70 кг став Олег Безгуба
(ІІІ курс аграр. ф-ту) з результатом 75 (64 кг).

За бронзову медаль у вазі 90 кг боролися два представники
нашого університету:  Семенюк Олександр (5 курс БТФ) і Петро
Власов (5 курс екол. ф-ту). Обидва 58 разів штовхнули гирі

(64 кг) і лише дещо легший
Власов П. зайняв ІІІ місце,
Семенюк О. – четвертий.

Переможці нагороджені
дипломами та медалями.

Виявив цих здібних мо-
лодих людей серед студен-
тської молоді, залучив їх до
постійних занять і готував
до змагань тренер-викла-
дач кафедри фізичного
виховання та спорту, май-
стер спорту СРСР з важ-
кої атлетики В.О. Гребен-
ніков

Вітаємо тренера і його
вихованців та бажаємо їм пе-
ремог і в майбутньому.

Л. Тещук, ст. викладач кафедри фізичного
виховання та спорту

Змагалися найсильніші

Як Бог, один на небі, так одна Україна
на землі.

Дмитро Мирон-Орлик
Шануй мудрість, а не золото.

Мелентій Смотрицький
Що може бути шкідливіше за людину,

котра володіє знанням найскладніших наук,
але не має доброго серця?

Григорій Сковорода
Чиста совість є правдивою та єдиною

радістю.
Феофан Прокопович

Справжній друг наголошує на дружбі
вчинками, а не словами.

Роман  Коваль
Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в

неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас.
Костянтин Ушинський

Якщо людину можна купити, значить вона
нічого не варта.

Юрій  Меліхов
Якщо вчуєш жарт, шукай у ньому прихо-

вану правду.
Олександр  Довженко

Українська афористика
Український народ – надзвичайно талановитий. Він дав світові мудрих мислителів,

філософів-гуманістів, педагогів, великих поетів, письменників, митців. Сьогодні ми запо-
чатковуємо рубрику, де будемо знайомити читачів з афоризмами видатних українців. Ми
переконані, що кожний з нас обов’язково поповнить свою духовну скарбничку справжніми
перлинами мудрості.


